OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
(dále Podmínky)
1. DEFINICE
Potvrzení objednávky znamená potvrzení objednávky Prodávajícím nebo jiný
podobný dokument prodávajícího, který potvrzuje p ijetí objednávky zboží
Kupujícího Prodávajícím.
Kupující znamená osobu, která kupuje nebo souhlasí, že koupí zboží od
Prodávajícího a zahrnuje zástupce, nástupce nebo postupníky tohoto Kupujícího.
Smlouva znamená dohodu mezi Kupujícím a Prodávajícím a zahrnuje Potvrzení
objednávky, tyto Podmínky, jakékoli další dokumenty (nebo jejich ásti) za len né
odkazem do Potvrzení objednávky a jakékoli další dokumenty a podmínky týkající
se dodávky, montáže a instalace zboží, která byla písemn vzájemn odsouhlasena
mezi Kupujícím a Prodávajícím po Potvrzení objednávky.
Zboží znamená to zboží, které se Kupující zavazuje koupit od Prodávajícího.
Prodávající znamená Endress+Hauser Czech s.r.o. a zahrnuje všechny její nástupce
a postupníky.
Služby znamená ty služby, které budou provedeny Prodávajícím, jak bylo sjednáno
mezi Prodávajícím a Kupujícím.
Tyto Podmínky jsou nedílnou sou ástí všech smluv uzav ených na základ
objednávky zboží podané Prodávajícímu a nebudou upravovány nebo z nich
nebudou in ny výjimky ve form jiných podmínek, které Kupující zamýšlí uplatnit
na základ objednávky, potvrzení objednávky nebo jiného dokumentu, pokud
nebylo Prodávajícím písemn sjednáno jinak.
Tyto Podmínky se stanou nedílnou sou ástí jakékoliv smlouvy, která bude uzav ena
na základ objednávky podané Prodávajícímu. Jakékoliv prohlášení u in né v
jakékoliv podob vydané Kupujícím nebude platné v rozsahu, který by popíral
zám r t chto Podmínek, pokud nebylo Prodávajícím písemn sjednáno jinak.
2. VÝKRESY, TECHNICKÉ ÚDAJE, atd.
Prodávající souhlasí, že poskytne na náklady specifikované Prodávajícím a na
základ písemné žádosti Kupujícího autorizované výkresy Zboží. Všechny další
návrhy, výkresy, popisy, informace o váze, rozm rech a p eprav poskytnuté
prodávajícím, popisy a obrázky, obsažené v katalozích Prodávajícího, ceníky a další
reklamní materiály slouží pouze pro orienta ní ú ely a jsou poskytovány pouze za
ú elem poskytnutí obecné p edstavy o Zboží a netvo í nedílnou sou ást Smlouvy.
3. ZM NA SPECIFIKACE
Bez ohledu na ustanovení t chto Podmínek nebo specifických podmínek, které byly
sjednány v písemné podob mezi Prodávajícím a Kupujícím, Zboží nebo jeho ást
mohou být zm n ny Prodávajícím nebo výrobcem bez p edchozího souhlasu
Kupujícího s provedením takových zm n, a to v p ípad , že je Prodávající nebo
výrobce považuje za nezbytné k napravení závad, vylepšení Zboží nebo k zajišt ní
v tší bezpe nosti Zboží, p edejití opožd ní nebo zajišt ní pln ní t chto Podmínek
nebo je provede v souladu s platnými bezpe nostními nebo jinými zákonnými
p edpisy, a p i emž tyto zm ny nebudou mít podstatný negativní dopad na n který
aspekt, který m že ovlivnit aplikaci Zboží. Prodávající upozorní Kupujícího na tyto
zm ny, pokud podle názoru Prodávajícího podstatn m ní specifikaci Zboží.
4. CENA
Pokud Potvrzení objednávky Prodávajícího nestanoví výslovn jinak, veškeré
nabídnuté ceny a/nebo potvrzené (v p ípadech, kdy ceny byly nabídnuty již d íve)
prodávajícím v písemné podob a zaslané kupujícímu, jsou uvedeny v eských
korunách.
i. PLATNOST CENY: Pokud v nabídce není výslovn uvedeno jinak,
všechny uvedené ceny jsou fixní a platí po dobu t iceti (30) dn od data
vystavení nabídky. Uvád né ceny nezahrnují v eské republice platné
dan z p idané hodnoty ze zboží a služeb a všechny další dan a poplatky.
ii. CHYBY: Prodávající si vyhrazuje právo v cenových nabídkách nebo
specifikacích odstranit všechny typografické chyby nebo chyby v psaní
nebo opomenutí.
iii.
ÁSTE NÉ DODÁVKY: Všechny uvedené ceny jsou založené na
dodávkách, jak byly stanoveny v nabídce. Prodávající si vyhrazuje právo,
že dodá áste né dodávky za ízení, jakmile budou k dispozici, pokud
prodávajícím nebude písemn stanoveno jinak.
iv. ZM NA CENY: Prodávající si vyhrazuje právo na základ oznámení
Kupujícímu kdykoliv p ed dodáním zboží zvýšit cenu zboží, p i emž toto
zvýšení odráží zvýšení náklad Prodávajícího, ke kterému došlo
v d sledku n kterého faktoru, který je mimo kontrolu Prodávajícího.
Kupující nebude osvobozen od povinností z této Smlouvy z d vodu
zvýšení uvedené ceny.
v. TESTY: Jakékoliv dodate né testování nebo kontroly vyžadované
Kupujícím, které jsou nad rámec standardních výrobních postup
Prodávajícího, budou uhrazeny Kupujícím, pokud nebylo Prodávajícím
písemn stanoveno jinak.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
i. Pouze platební podmínky specifikované v Potvrzení objednávky
Prodávajícím jsou platnými platebními podmínkami. Na základ t chto
platebních podmínek budou uhrazeny všechny ástky splatné dle
Smlouvy, a to v plné výši po dodání zboží kupujícímu. V p ípad , že byla
uzav ena Smlouva o poskytování Služeb, úhrada všech ástek dle Smlouvy
bude provedena v plné výši po poskytnutí Služeb nebo po dokon ení
Služeb, jak bylo sjednáno.
ii. Pokud Kupující z jakýchkoli d vod není schopen nebo není ochoten
p ijmout Zboží nebo v p ípad , že dojde k nepodstatným závadám na
Zboží, které neovlivní podstatným zp sobem využití Zboží k obchodním
ú el m, úhrada nesmí být pozdržena nebo odložena.
iii. Pokud Služby/Zboží budou poskytnuty/bude dodáno po ástech, každá
áste ná dodávka bude uhrazena ihned po dodání Zboží nebo dokon ení
Služeb.
iv. Ve všech p ípadech je úhrada k datu splatnosti podstatnou podmínkou
této Smlouvy.
v. Pokud bude t eba, aby z jakéhokoli d vodu n která d ležitá položka,
která je sou ástí Zboží, byla samostatn odeslána, tato dodávka bude
splatná Kupujícím v moment , kdy tato položka bude dodána bez ohledu
na to, že n které jiné položky obsažené ve Zboží, které nejsou podstatné
pro provedení prací (na základ volby každého prodávajícího), dosud
nejsou p ipraveny k dodání.
vi. Aniž by došlo k dot ení práva prodávajícího na okamžitou úhradu
dodávky, Prodávajícímu bude uhrazen úrok z ástky, která je mu splatná
v souladu se sjednanými platebními podmínkami, a to ve výši 3 % nad
aktuální základní sazbou PRIBOR, který bude vypo ten od data, kdy se
ástka stane splatnou, do data skute né platby. Pro pokrytí
administrativních náklad vymáhání dlužných ástek po splatnosti se
stanovuje smluvní pokuta 5000 K za fakturu s úroky z prodlení.
vii. Pokud Kupující neuhradí platbu do ty týdn od data splatnosti p íslušné
ástky, všechny ástky splatné Prodávajícímu podle Smlouvy a jakékoliv
další smlouvy uzav ené mezi Prodávajícím a Kupujícím, nabudou ihned
splatnosti bez ohledu na již d íve sjednané datum splatnosti všech
vystavených a neuhrazených faktur.
viii. Aniž by došlo k dot ení ustanovení lánku 14, veškerá odpov dnost
Prodávajícího jakékoliv povahy vyplývající ze Smlouvy podléhá výše
uvedeným platebním podmínkám, a zejména nedojde-li k dot ení jiných
práv, která p ípadn Prodávající má, je Prodávající oprávn n odložit
pln ní všech nebo n kterých svých závazk ze Smlouvy v p ípad , že
n která z ástek splatných Kupujícím Prodávajícímu dosud nebyla
uhrazena.
ix. Kupující není oprávn n provést srážku nebo zápo et jakékoliv povahy, a
to z žádných d vod .
x. Da ové doklady, dodací listy a ostatní dokumentace jsou zasílány
odb rateli primárn
elektronicky, na v objednávce uvedenou
elektronickou emailovou adresu. Technická dokumentace v eském jazyce
je zve ejn na na oficiálních webových stránkách spole nosti a je voln
p ístupná odb rateli. Technická dokumentace v eském jazyce na CD je k
dispozici na vyžádání za poplatek. Da ové doklady v listinné podob jsou
k dispozici na vyžádání za jednotný poplatek pokrývající dodate né
náklady na zpracování.
xi. Prodejce je oprávn n požadovat platbu na základ zálohové faktury p ed
dodávkou zboží.
xii. Odb ratel ud luje souhlas se zasíláním a s použitím da ových doklad v
elektronické podob a zavazuje se, že nebude žádným zp sobem m nit
obsah takto zaslaných dokument .
6. P IJETÍ
Má se za to, že Kupující p ijal Zboží nebo jeho ást ihned po dodání do prostor
Kupujícího nebo jakékoliv osob , firm nebo spole nosti, která je oprávn na
Kupujícím p evzít zboží a Kupující není oprávn n tuto dodávku odmítnout.
7. ZÁRUKY
i. Dle lánk 9, 11 a 18 a podmínek stanovených níže Prodávající poskytne
záruku, že Zboží nebude obsahovat poškozený materiál nebo vadné
zpracování a to po dobu 12 m síc od data dodání. Na spot ební materiál
(nap . baterie, elektrody) poskytne Prodávající záruku 6 m síc od data
dodání, maximáln však do doby jeho úplného opot ebení po instalaci do
provozu. V p ípad Služeb Prodávající poskytuje záruku ve lh t 6 m síc
a to od data, kdy Prodávající oznámí Kupujícímu, že Služby byly
dokon eny. Pod podmínkou, že:
(a) Prodávající nenese žádnou odpov dnost, pokud se týká závad
vzniklých v d sledku b žného opot ebení, úmyslného poškození,
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zanedbání povinnosti, nestandardních pracovních podmínek,
nedodržení pokyn
prodávajícího (ústních
i písemných),
nesprávného užívání nebo pozm ování nebo oprav Zboží bez
schválení prodávajícího;
(b) Prodávající nenese žádnou odpov dnost nad uvedenou povinnost
poskytnout záruku (nebo jinou záruku, podmínky nebo zajišt ní),
pokud celková cena Zboží nebo úhrada za služby, které byly
poskytnuty, nebyla uhrazena k datu splatnosti;
(c) Výše uvedená záruka se nevztahuje na ásti, materiál nebo za ízení,
které nebyly vyrobeny Prodávajícím a v souvislosti se kterým je
Kupující oprávn n využít takové záruky nebo zajišt ní pouze
v rozsahu stanoveném výrobcem pro Prodávajícího. Prodávající
nenese žádnou odpov dnost za fungování produkt zakoupených
v maloobchodní síti, pokud nebylo písemn prodávajícím stanoveno
jinak.
(d) Výše uvedená záruka se nevztahuje na spot ební sou ásti prodané
Prodávajícím.
(e) Kupující je povinen poskytnout všechny nástroje nebo zdroje, které
má k dispozici tak, aby byl nápomocen Prodávajícímu zjistit závadu
bez dalších náklad .
(f) Odpov dnost Prodávajícího z této záruky je omezena na náklady na
opravu nebo náklady na náhradu sou ástí nebo v p ípad Smlouvy o
poskytování Služeb náklady na opravu vadného zpracování a dále za
p edpokladu, že sou ást nebo sou ásti budou vráceny do závodu
prodávajícího. Záruka nezahrnuje náklady na dopravu a cestovné. To
neplatí v p ípad nemožnosti doru it vadné zboží nebo jeho ást do
sídla Prodávajícího nap . vzhledem k provozním podmínkám anebo
náklad m na demontáž a doru ení výrazn p evyšujících náklady na
dopravu a cestovné. V p ípad neoprávn né reklamace je Kupující
povinen uhradit veškeré náklady Prodávajícího souvisejícího s danou
reklamací, zejména pracovní as a náklady na dopravu a cestovné.
8. DODÁVKA/ SKLADOVÁNÍ
i. Prodávající vyvine veškeré úsilí k dodání Zboží nebo (pop ípad )
k poskytnutí služeb v míst Kupujícího, jak je stanoveno v Potvrzení
objednávky (nebo na takové jiné adrese, kterou je Kupující oprávn n
oznámit v písemné podob ), a to v rozumném ase. Jakákoliv data
uvedená pro dodávku Zboží jsou p ibližná a Prodávající nenese
odpov dnost za jakékoliv zpožd ní s dodávkou Zboží, která byla jakkoli
zp sobena.
ii. Pokud je Zboží/Služby dodáváno/poskytovány po ástech, každá ást
dodávky zboží tvo í samostatnou Smlouvu a v p ípad , že Prodávající
nesplní povinnost dodat jednu nebo více áste ných dodávek v souladu
s t mito Podmínkami nebo pokud bude Kupujícím vznesen n jaký nárok,
pokud se týká jedné nebo více áste ných dodávek, nepovede to k tomu,
že by byl Kupující oprávn n vztahovat toto nedodání na celou Smlouvu.
iii. Pokud Kupující nep evezme Zboží nebo nezajistí, aby Zboží bylo
skladováno v ur itých prostorách v dob stanovené pro dodávku, pak je
Prodávající oprávn n, aniž by došlo k dot ení práv nebo opravných
prost edk , které má Prodávající k dispozici, k následujícímu:
(a) Zajistit, aby Zboží bylo skladováno na riziko Kupujícího a Kupující je
povinen poskytnout Prodávajícímu náhradu všech náklad na
pojišt ní a výdaje vzniklé v souvislosti s takovým skladováním.
Poplatky za takové skladování budou uhrazeny p i sazb (sazbách)
specifikovaných prodávajícím a zp sobem uvedeným v lánku 5;
nebo
(b) Prodá zboží za nejlepší cenu, která m že být obdržena a (po ode tení
všech adekvátních výdaj za skladování a prodej) vyú tuje
Kupujícímu vzniklé náklady nad cenu sjednanou ve Smlouv nebo
vyú tuje Kupujícímu všechny nedoplatky do plné výše ceny sjednané
podle Smlouvy.
9. POŠKOZENÍ P I P EPRAV
Prodávající nenese odpov dnost za ztráty nebo škody na zboží poté, co riziko p ešlo
na kupujícího.
10. OMLUVITELNÉ OPOŽD NÍ
Pokud bude Prodávajícímu p ímo nebo nep ímo zabrán no v provedení povinností
podle této Smlouvy p ed nebo po datu dodání z d vod jakékoliv povahy, které jsou
mimo kontrolu prodávajícího (a už se týká obchodní innosti prodávajícího nebo
n kterého jeho dodavatele nebo subdodavatele) Prodávající si vyhrazuje právo (aniž
by došlo k dot ení práv, kterými m že disponovat) p i absolutní diskrétnosti a na
základ volby prodávajícího provést jeden nebo více z následujících krok :
i. Odložit dodávku zboží nebo (pop ípad ) provedení služeb na takovou
dobu, až to bude objektivn možné.
ii. užít náhradní materiály za materiály specifikované ve Smlouv za
p edpokladu, že tyto náhradní materiály jsou z pohledu Prodávajícího
adekvátní náhradou za materiály specifikované ve Smlouv .
iii. Zrušit Smlouvu nebo jakoukoliv nespln nou sou ást této Smlouvy a p i
takovém zrušení žádná ze stran nebude mít žádné nároky jakékoliv
povahy v i druhé stran s výjimkou prací provedených a Služeb
dodaných a/nebo Zboží dodaného p ed takovým zrušením
11. OMEZENÍ ODPOV DNOSTI
i. Prodávající není zbaven odpov dnosti za škody zp sobené v souvislosti se
smrtí nebo osobním zran ním v d sledku zanedbání povinnosti, které
bylo prokázáno prodávajícímu p i pln ní povinností podle Smlouvy.
ii. Dle lánku (i) tohoto odstavce celková odpov dnost Prodávajícího týkající
se porušení Smlouvy nebo jiného porušení, nebo pokud se týká n kterého
nároku nebo celkov , bude omezena na ástku kupní ceny Zboží splatnou
podle Smlouvy/Smlouvy za Služby.
iii. Dle lánku (i) tohoto odstavce Prodávající nenese odpov dnost v p ípad
p ímé nebo nep ímé ztráty nebo škody (v etn mimo jiné ztrát z výroby
nebo ztrát na zisku) jakékoliv povahy zp sobené a utrp né Kupujícím
nebo jinou osobou, spole ností nebo firmou. Kupující by m l pln a
ú inn pojistit Prodávajícího proti veškeré nebo jakékoli odpov dnosti
uvedené v poslední p edcházející v t .
iv. Aniž by došlo k dot ení výše uvedených ustanovení tohoto lánku,
Kupující zajistí Prodávajícímu p edevším odškodn ní za jakékoliv nároky,
které mohou Prodávajícímu kdykoliv vzniknout z d vodu porušení
Smlouvy nebo z jiných d vod , a to v etn porušení Smlouvy
zam stnanci nebo jednateli Kupujícího, pokud se týká závad jakékoliv
povahy nebo nedodání Zboží nebo jakékoliv jeho ásti nebo jeho náhrady,
bez ohledu na zp sob, jakým bylo zp sobeno.
v. Každý z p edcházejících lánk tohoto odstavce bude považován za
zvláštní a samostatný a dle toho vymahatelný.
12. P ECHOD VLASTNICTVÍ
Bez ohledu na ustanovení lánku 14 t chto Podmínek Prodávající a Kupující
výslovn souhlasí, že pro ú ely tohoto lánku do doby než bude Prodávajícímu pln
splaceno zboží uvedené v tomto lánku nebo na základ jiné kupní smlouvy mezi
smluvními stranami:
i. vlastnictví Zboží z stává Prodávajícímu a Zboží bude p ijato do úschovy
Kupujícím, jakožto zástupce a uschovatele Prodávajícího, a Kupující bude
skladovat Zboží pro Prodávajícího bezplatn takovým zp sobem, aby bylo
nad míru jasné, že je ve vlastnictví Prodávajícího.
ii. Prodávající je oprávn n vyzvednout si všechno nebo n které Zboží od
Kupujícího, aniž by mu zaslal oznámení p edem, a to kdykoliv v dob ,
kdy je Zboží v úschov Kupujícího, a pro tyto ú ely prodávající a jeho
zam stnanci a zástupci jsou oprávn ni vstupovat na pozemek nebo do
budovy, kde je Zboží skladováno/ kde jsou poskytovány Služby.
iii. pokud Kupující za lení zboží do jiných produkt , vlastnictví t chto
ostatních produkt po takovémto za len ní p echází tímto za len ním na
Prodávajícího a Kupující jako uschovatel tohoto Zboží pro Prodávajícího
bude skladovat tyto produkty bez dalších poplatk pro Prodávajícího
takovým zp sobem, který strany jasn sjednají.
iv. Aniž by došlo k dot ení výše uvedených ustanovení tohoto lánku,
Kupující má právo nakládat se Zbožím nebo jinými produkty, ale pouze ve
smyslu oprávn ní jako zástupce Prodávajícího a v p ípad takového
nakládání má Kupující zplnomocn n v i Prodávajícím ú tovat mu výnos
z prodeje, ale je oprávn n zadržet si z n j pouze p eplatek z takového
výnosu nad celkovou ástku, která je splatná podle t chto Podmínek nebo
jiné smlouvy o prodeji mezi stranami t chto Podmínek.
v. Kupující bezplatn zajistí pro Prodávajícího, že Zboží a všechny produkty
za len né do Zboží budou uchovány v dobrých podmínkách a zajistí, aby
toto zboží a produkty byly pojišt ny proti všem rizik m tak, aby mohly
být pln vym n ny a náklady byly uhrazeny na základ pojistné smlouvy,
která pokrývá všechny finan ní náležitosti splatné dle smluv, které mají
být uhrazeny Prodávajícímu.
13. PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA DALŠÍ PRODEJ
V p ípad , že Kupující neuhradí ást nebo celou kupní cenu splatnou podle
Smlouvy k datu splatnosti, je Prodávající zbaven povinností ze Smlouvy a je
oprávn n opakovan prodat Zboží nebo jeho ást, aniž by zaslal Kupujícímu
oznámení a je oprávn n k náhrad škody Kupujícím za ztráty vzniklé zanedbáním
povinností Kupujícím. Práva ud lená Prodávajícímu v tomto lánku nepovedou
k omezení jiných práv, která m že Prodávající mít ze Smlouvy nebo na základ

platných právních p edpis nebo jiných zákonných opravných prost edk , které
m že Prodávající mít.
14. RIZIKO
V souladu s lánkem 8 riziko týkající se Zboží nebo jeho ásti p echází
z Prodávajícího na kupujícího ihned, jakmile bude Zboží odesláno bez ohledu na
povinnosti, ke kterým se Prodávající mohl zavázat, pokud se týká balení, dodání,
instalace, zapojení nebo montáže.
15. ZANEDBÁNÍ POVINNOSTÍ KUPUJÍCÍM
Pokud Kupující zanedbal svoje povinnosti nebo se dopustil porušení povinností v i
Prodávajícímu, prodávající je ihned oprávn n (aniž by došlo k dot ení jiných práv
nebo nárok , které m že mít) k pozastavení pln ní nebo ukon ení Smlouvy.
16. POJIŠT NÍ
Odpov dnost za pojišt ní Zboží poté, co riziko p ešlo na Kupujícího, je
odpov dností Kupujícího.
17. PATENTY atd.
Prodávající poskytne odškodn ní Kupujícímu za všechny nároky vzniklé z d vodu
porušení všech patentových práv, registrovaných pr myslových práv, práv k
obchodním zna kám nebo autorských práv z d vodu užití nebo prodeje Zboží a
dále za všechny náklady a poplatky, které mohou Kupujícímu vzniknout p i jednání
v souvislosti s takovým porušením nebo domn lým porušením práv nebo za které
se Kupující m že stát odpov dným p i takovém jednání. Avšak vždy za
p edpokladu, že toto odškodn ní se nebude vztahovat na porušení, které vzniklo
z d vodu, že Prodávající splnil návrhy nebo pokyny poskytnuté nebo p edané
Kupujícím k užívání Zboží ur itým zp sobem nebo za ur itým ú elem nebo v cizí
zemi, která nebyla specifikována nebo sd lena Prodávajícímu nebo došlo
k porušení, které vzniklo v d sledku užívání Zboží v souvislosti nebo v kombinaci
s jiným zbožím, které nebylo dodáno Prodávajícím.
18. ZBOŽÍ, KTERÉ NEBYLO VYROBENO PRODÁVAJÍCÍM
i. Prodávající má nárok k užitku z jakéhokoli omezení nebo výluky
odpov dnosti, která je omezen jší než odpov dnost Prodávajícího v i
Kupujícímu podle lánk 7 a 11 nebo podle jiné povinnosti, podle které
je jakákoli ást Zboží, která nebyla vyrobena Prodávajícím, dodána
Prodávajícímu dle uvedených lánk .
ii. Odstavec (i) výše nebude uplatn n, pokud v d sledku takového uplatn ní
výluky nebo odpov dnosti Prodávajícím není vymahatelný.
iii. Aniž by došlo k omezení obecné platnosti zbývajících ustanovení
Smlouvy, Prodávající nenese odpov dnost za zajišt ní, že jakákoliv
kombinace za ízení zahrnutá ve Zboží, jejíž celek nebo ást byly vybrány
nebo ur eny Kupujícím a nebyly vyrobeny Prodávajícím, jsou jakýmkoliv
zp sobem uspokojivé nebo vhodné pro ú el, který je zamýšlený a
odpov dnost za zajišt ní této skute nosti nese Kupující.
19. BEZPE NOST A TECHNICKÉ POKYNY
Kupující se zavazuje, že zajistí, že Kupující a všichni jeho zam stnanci a zástupci
budou plnit všechny bezpe nostní a technické pokyny uvedené v manuálech,
dokumentacích, brožurách nebo jiných instrukcích Prodávajícího.
20. INCOTERMS
Podmínky INCOTERMS platné v dob uzav ení Smlouvy budou uplatn ny, pokud
nejsou v rozporu s podmínkami Smlouvy.
21. SOUDNÍ PRAVOMOC
Rozsah platnosti a pln ní Smlouvy a jakékoliv její úpravy nebo jakákoliv ujednání
sjednaná mezi smluvními stranami v dodatku ke Smlouv se budou ídit zákony
eské republiky. V p ípad , že kupující dosud není subjektem podléhajícím
pravomoci soud v eské republice, bude v souladu s lánkem 22 povinen ohlásit
se na p íslušných ú adech tak, aby spadal pod pravomoc soud v eské republice
pro p ípad jakýchkoliv spor nebo ízení týkajících se platnosti, rozsahu nebo
pln ní Smlouvy a jakýchkoliv jejích úprav nebo ujednání uzav ených mezi
smluvními stranami v Dodatku ke Smlouv v etn jakýchkoliv nárok na škody
z porušení Smlouvy. V souladu s ustanovením lánku 22 žádná žaloba nebo ízení
v souvislosti se Smlouvou nebo které vyplynuly ze Smlouvy, nebudou zahájeny
proti Prodávajícímu, krom podání u soud v eské republice.
22. ARBITRÁŽ
V p ípad jakýchkoliv spor , které vzniknou ze Smlouvy, Kupující a Prodávající se
zavazují, že vyvinou veškeré úsilí k dosažení p átelského vy ešení sporu. V p ípad ,
že nedojde k vy ešení sporu p átelským smírem, spor bude p edložen a s kone nou
platností rozhodnut Rozhod ím soudem p i Hospodá ské komo e eské republiky a
Agrární komo e eské republiky v Praze v souladu se zákonem o rozhod ím ízení,
který je v dob sporu v platnosti a je považován za sou ást t chto Podmínek
odkazem na n v tomto lánku. Rozhod í senát bude složen z jednoho (1)
rozhodce, který bude vzájemn sjednán mezi stranami sporu nebo v p ípad , že se
strany nedohodnou do 28 dn , bude tento rozhodce jmenován p edsedou výše
uvedeného Rozhod ího soudu.
23. OZNÁMENÍ
Pokud tyto Podmínky stanoví, že oznámení od jedné strany stran druhé se
vyžaduje, takové oznámení musí být doru eno v písemné podob a p edáno
nejrychlejším existujícím prost edkem s ohledem na jeho obsah za p edpokladu, že
v t chto Podmínkách je specifikována lh ta, ve které takovéto oznámení bude
podáno k zajišt ní platnosti a toto oznámení musí být doru eno stran , které je
adresováno ve stanovené lh t .
24. ZRUŠENÍ PRACÍ
Jakékoliv zamýšlené zrušení Smlouvy Kupujícím nabude ú innosti pouze:
i. pokud bude u in no v písemné podob
ii. pokud bude písemn p ijato Prodávajícím; a
iii. za p edpokladu úhrady Kupujícím:
(a) až 100 % ceny zboží stanovené v P ijetí objednávky Prodávajícím
(skute né procento ceny splatné Kupujícím, pokud se týká zrušení,
bude oznámeno Kupujícímu v písemném p ijetí zrušení vystaveném
Prodávajícím)
(b) jakéhokoli navýšení ceny Zboží, které m že být oznámeno
Prodávajícím Kupujícímu; a
(c) takových náklad a výdaj , které mohou být oznámeny prodávajícím
kupujícímu, které p ípadn vzniknou prodávajícímu v souvislosti se
Smlouvou nebo s jejím zrušením
25. ZRUŠENÍ Z D VODU PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI
Pokud bude p ed úhradou všech ástek splatných podle Smlouvy na Kupujícího (a
již jde o fyzickou osobu nebo fyzické osoby) prohlášen konkurs nebo bude obecn
na ízeno postoupení nebo vyrovnání s v iteli nebo jiné urovnání vztah s v iteli
nebo (pokud je Kupující právnickou osobou) bude spole nost Kupujícího zrušena
nebo bude jmenován správce konkursní podstaty nebo jiný správce nebo bude
obecn na ízeno vyrovnání s v iteli nebo pokud bude na ízena jakákoliv exekuce
nebo hrozí zabavení majetku nebo prostor, které Kupující užívá, nebo pokud
Kupující p estane vykonávat obchodní innost, pak bez omezení práva na náhradu
škody, je Prodávající oprávn n odstoupit od Smlouvy a dále pozastavit všechny
dodávky podle Smlouvy bez jakékoli závazk v i Prodávajícímu; a pokud Zboží
bylo dodáno a nebyla uhrazena kupní cena, stává se toto Zboží okamžit splatným a
splatným bez ohledu na p edcházející dohody a ujednání, které mohou stanovit
jinak.
26. PRÁCE NA PRACOVIŠTI
i. Pokud Služby budou provád ny v prostorách Kupujícího nebo na jeho
žádost v prostorách jiné osoby, pak se Kupující zavazuje poskytnout nebo
zajistit bezplatné poskytnutí:
(a) ádné a bezpe né ochrany všeho Zboží, nástroj , vybavení a za ízení
a dále materiál na pracovišti;
(b) volného a bezpe ného p ístupu na pracovišt a na místo, kde budou
práce provád ny;
(c) veškerého vybavení a služeb pot ebných k zajišt ní toho, aby práce
byly provád ny bezpe n a ve stanoveném ase, v etn mimo jiné
adekvátního dozoru
(d) pokud takovéto práce zahrnují instalaci jakéhokoliv zboží, veškerých
stavitelských prací, základ , od ezávání a vyžadované úpravy a dále
p ipravenost všech nástroj a za ízení tak, aby bylo umožn no
otestování zboží ihned po dokon ení takových prací, a Kupující
uhradí Prodávajícímu ástku výdaj
vzniklých Prodávajícímu
z d vodu porušení podmínek Kupujícím, ke kterým se zavázal
v tomto bod .
ii. V p ípad , že se Kupující dostaví na pracovišt k datu sjednanému ve
Smlouv a nebude možno, aby provedl služby z d vodu opožd ní na
pracovišti, které je mimo kontrolu Prodávajícího, Prodávající si vyhrazuje
právo na vyú tování dodate ného „ asu prodlení ( ekání)“ Kupujícímu za
aktuální sazby za služby.
iii. V p ípad , že Zboží a Služby jsou dodávány na pracovišt , budou vždy na
výhradní riziko Kupujícího.
27. NADPISY LÁNK
Nadpisy lánk jsou vloženy do t chto Podmínek pouze pro ú ely odkaz a pro
usnadn ní orientace v textu a nenesou žádný význam pro výklad ustanovení t chto
Podmínek.

